LALA SAHiN PASA
aydınlık

fenerli iki kubbe ile örtülmüştü .
Her birimin avluya açılan birer kapısı ve
penceresi vardır. Avlunun kuzeybatı köşesinde kemerli açıklıklı ve tonoz örtülü
iki mekan arastaya bitişik olarak yerleş
tirilmiştir. Bunların vakfiyede odunluk
olarak belirtilen yerler olduğu tahmin
edilmektedir. Kuzeydoğu köşesinde yer
alan ve kuzeyden arastaya, doğudan hana bitişik olan S x 1S m. ölçüsünde dikdörtgen planlı bir yapı vardır. Avluya bir
kapı ve pencere ile açılan mekanın üzeri
aynalı tonazla örtülüdür. İçinde iki adet
baca ve tonozunda da havalandırma delikleri olan bu mekanın vakfiyede adı geçen fırın olduğu kabul edilmektedir. Avlunun batısında hana bitişik olarak yerleştirilen kare planlı ve kubbeli odalar yer
alır. içlerinde birer ocak bulunan bu mekanlar vakfiyede belirtilen tabhane odaları olmalıdır. Kuzeyde mevcut iki oda arasında aynalı tonazi u bir ön mekan vardır.
Odaların kapıları bu ara mekana, pencereleri ise avluya açılmaktadır. Güneydeki
üç odanın kapı ve pencereleri batı yönündedir. Avlunun doğusunda han kapısının
· ycınlarında biri aynalı tonozlu, diğeri kubbeli iki mekan daha görülür. Her iki mekan da han kapısının sahanlığına açılmak
tadır. Vakfiyede belirtilen samanlığın tonozlu mekan, deponun da kubbeli mekan
olabileceği belirtilmektedir.
Avlunun doğu yönünde yer alan han
külliyenin büyük yapılarından biridir. Yaklaşık36 x SO m. ölçüsünde olan yapının
inşa kitabesi yoktur. Yalnızca orta mekanda yer alan bir ocağın taş konsolu üzerine kabartma olarak 992 (1584) tarihi iş
lenmiştir. Hanın muhtemelen bu tarihte
tamamlandığı kabul edilmektedir. Kuzeyden arasta ile bitişen yapının üzeri doğu
batı yönünde beş adet beşik tonazla örtülmüştür. Ortada bir koridorla üçe bölünen yapı batıda cami avlusuna. doğu
da dışa açılan iki kapıya sahiptir. Avlu yönündeki kapının önünde yer alan sahanlık çapraz tonozludur. Hanın kuzeyde yer
alan mekanı daha büyük olup dört ayakla
iki nefli, güneydeki ise üç ayakla iki nefli
olarak düzenlenmiştir. içte her üç mekanda da ocak nişleri mevcuttur. Ortadaki
koridordan bir merdivenle çıkılan üst katta tonoz örtülü ve ocaklı üç oda vardır.
Külliyenin kuzeyinde boydan boya uzanan 11 x 87 m. ölçüsündeki arasta karşı
lıklı sıralanmış dükkaniardan oluşmakta
dır. 70 metrelik kısmı kapalı. diğer kısmı
üzeri açık olarak düzenlenen arasta sokağında kapalı bölüm ün iki ucunda ve iki

yanında

birer kapı vardır. Tonoz örtülü ve
toplam yirmi beş dükkanın bulunduğu kapalı bölümün bedesten gibi kullanılmış olduğu düşünülebilir. Güneyde
cami avlusuna açılan kapının sağındaki
dükkanın diğerlerine göre kalın tutulan
duvarında bir sebil vardır. Vakfiyede belirtilen sebil bu olmalıdır. Üzeri açık bölüm
ise tonoz örtülü yirmi dükkanlı olarak düocaklı

zenlenmiştir.
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lAlA şAHiN PAŞA
(ö. 788/1386 [?])
İlk Osmanlı beylerbeyi.
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Bazı

Lala diye anılır.
Abdülmuin
olarak geçmesi onun sonradan müslüman
olup devlet hizmetine girdiğine işaret
eder. Belgradi Haki Efendi'nin Hadaiku'r-reyhan adlı Şel}a'il} tercümesinde
Orhan Gazi'nin azatlı kölelerinden olduğu
belirtilir (vr. 4b vd.). Kirmasti'de (bugünkü Mustafakemal paşa) cami ve külliyesinin bulunması ise bu kasabadan olduğu
kanaatini vermektedir.
kaynaklarda

Şahin

Vakfıyesinde babasının adının

Şahin Paşa'nın hayatı hakkında fazla
bilgi yoktur. Osmanlı kaynaklarında Rumeli'deki faaliyetleriyle ilgili olarak verilen bilgilerde yer yer karışıklık vardır. Bilinen ilk görevi Orhan Bey'in oğlu Murad'ın
(1.) lalası olmasıdır. Bu sebeple kaynaklarda Lala unvanıyla anılmıştır. Şehzade
Murad'ın yanında İzmit ve Bursa'da bulunduğu anlaşılan Lala Şahin, büyük şeh
zade Süleyman'ın ani ölümü üzerine (758/
1357) Rumeli yakasındaki fetihleri sürdürmek amacıyla Orhan Bey tarafından
küçük yaştaki Şehzade Murad ile birlikte Gelibolu'ya gönderildi (760/1359) . Murad'ın yanında Çorlu, Lüleburgaz ve civar
kaleterin fethinde önemli rol oynadı. Ardından 762 (1361) yılında Edirne'nin fethini sağladı. Orhan Gazi'nin 1362'de ölmesi ve Şehzade Murad'ın Bursa'ya gelmesi üzerine Rumeli'deki kuwetlerin ida-

resi beylerbeyi sıfatıyla ona verildi. Hacı
İlbey ve Evrenos Bey'le birlikte Rumeli'de fetihleri hızlandırdı. Yeni ve Eski Zağ
ra ile Filibe'yi aldı, Sofya'ya doğru ilerledi.
Bu arada Rumeli fütuhatına karşı teşkil
edilen bir Haçlı ordusunu Meriç kıyısında
Hacı İl bey ile birlikte ani bir baskın sonucu bozguna uğrattığına dair Osmanlı kaynaklarında yer alan bilgiler şüphelidir.
772 (1370-71) yılında ihtiman ve Samakov'u alan Lala Şahin Paşa'nın bu faaliyetleri Köstendil'de bulunan Bulgar kralı
nın Osmanlılar'a yakınlaşmasına yol açtı.
1371'de Sırp müşterek kuwetlerinin Çirmen'de bozguna uğratılmasında önemli
rol oynadı. Bunun ardından Veziriazam
Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa'nın
maiyetinde Makedonya fütuhatına katıl
dı; Kabaağaç. Kavala. Drama, Zihne ve
Serez'in alınmasını sağladı (Edirneli Oruç
Beğ, s. 46) ve muhtemelen Niş fethinden
hemen sonra 788 (1386) baharındaki Karaman seferinden önce vefat etti. Kirmasti'deki türbesinde medfundur. Neşri
onun Bosna seferi sonrasında ( Cihannüma, ı. 239, 24I). Hadidi avianırken ( Tevarih-i AL-i Osman, s. I oı). Solakzade Safya'nın zaptı arefesinde (Tarih, I, 52) öldüğünü kaydeder; Hoca Sadeddin ise 1389
Kosova Savaşı'na katıldığını belirtir (Tacü't-tevarih, I. I21). Lala Şahin, bazı Osmanlı kaynaklarında ve araştırmalarda
Bosna ve Arnavutluk yöresinde 1380'lerde faaliyette bulunan Kefalya 1 Kavala Şa
hin ile karıştırılmıştır.
Filibe fethinden sonra bölgenin çeltik
ziraatma açılmasını sağlayan ve aldığı
esirlere, ordunun geçmesi için düzenli
yollar ve Meriç nehri üzerine kagir bir
köprü yaptıran Lala Şahin Paşa'nın Bursa'da ham (Bezir Han). mektep ve medresesiyle bir mahallesi vardır. Rivayete
göre Şahin Paşa. Hisar içinde Balıkpazarı
kapısı civarında bulunan bu medreseyi
İznik'in fethi sırasında mahsur kalanlara
yardıma gelen Bizans kuwetlerini yenerek elde ettiği ganimetle 740'1ı ( 1339) yıl
larda inşa ettirmiştir. Medresesi için 749'da (1348) düzenlediği vakfiyesi mevcuttur. Medrese 1S1S, 1778, 1818, 1844 ve
1968 yıllarında onarım görmüş olup halen
çocuk kütüphanesi olarak kullanılmakta
dır. Mustafakemalpaşa'da Kirmasti çayı
nın yarıında mescid, medrese. tekke. hamam, imaret ve türbeden oluşan külliyesi türbe dışında harap haldedir. Tekkesinin 1860'1ı yıllarda faal olduğu bilinmektedir (bk. LALA ŞAHİN PAŞA KÜLLİYESİ).
Mescid ve tekkesinin kuzeyinde bulunan
medresenin yerinde ilkokul bulunmakta-
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1948'de onarılan türbesi belediye tadepo olarak kullanılmaktadır.
Vakıf mütevelliliği kendisinden sonra büyük oğlu Mehmed, ondan da torunları
Bali ve Hamzazadeler'e intikal etmiştir.
Lala Şahin Paşa, bu eserleri için Kirmasti
kasabasındaki yirmi sekiz dükkanla Orhan
Gazi zamanında mülk edindiği köy ve meraların tamamı olan sekiz köyü vakfetmiştir. Günümüzde Edirne'nin Lalapaşa
ilçesine adını veren Şahin Paşa'nın soyundan gelen Baı\' ve Züfer beyleri n camileriyle Hamza Bey'in türbesi de Kirmasti'dedir.
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şAHiN PAŞA KÜLLİYESİ

1

Orhan Gazi döneminde
edilen
külliye.

Mustafakemalpaşa'da inşa
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde
(eski Kirmasti) Kirmasti çayının yakının
da bir parkın içinde yer alan külliye cami,
medrese ve türbeden meydana gelmekt edir. Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa '
nın Reblülewel 749 (Haziran 1348) tarihli
vakfİyesinde belirtildiği üzere caminin
karşısında bir de zaviye bulunuyordu. Lala
Şahin Paşa'nın Kirmasti'de imaret dışında
külliyeye gelir sağlayan hamam ve dükkanlarla çayın üzerine ahşap bir köprü
inşa ettirdiği çeşitli belgelerden öğrenil
mektedir. Lala Şahin Paşa bu eserleri,
740 (1339-40) yılı civarında İznikyakının
da Bizanslılar ile yapılan Yalakabad (Yalova) Muharebesi'nde ele geçirilen ganimetlerle inşa ettirmiştir. Bugün külliyeden sadece türbesağlam durumdadır.
Cami tamamen yok olmuş , şerefesiyle
birlikte yıkılan minarenin alt kısnnı ile
medrese duvarlarının baz ı parçaları da
günümüze ulaşmıştır.
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Minarenin kare planlı kaidesi kesme
pabuç ve gövdesi sadece
tuğladan yapılmıştır. Minarede pabuç kıs
mının pahlanarak silindirik gövdeye bağ
landığı görülür. Gövdenin alt ve üst kenarlarını ince birer bilezik sınırlar. Şerefe
altının tuğladan stalaktitli olduğu bazı eski fotoğraflarından anlaşılmaktadır. Kaidenin doğuya bakan cephesinde bulunan
mermer üzerine ta'lik hattıyla yazılmış
dört satırlık manzum kitabe, 1238 yılı Receb ayı başında (Mart 1823) minarenin yenilendiğini göstermektedir. Ayverdi'ye
göre bu tamirat minarenin kaide kısmı
nın üstündeki bölümle ilgilidir (Osmanlı
Mi'mfi.rfsil, s. 190).
Caminin kuzeydoğusunda yer aldığı anlaşılan medresenin sadece kuzeydoğu ve
kuzeybatıya bakan duvarlarının bir kısmı
sağlam durumda iken Cumhuriyet'in ilk
yıllarında üzerine bir okul yapılmıştır. iri
bloklar halindeki kesme taş ve tuğladan
i şçilikleri olan bu duvarlarda kuzeydoğu
dakinde dairevi şekilli iki sıra pencere yer
taşla tuğladan,

almaktadır.

Türbede kitabe bulunmamaktadır. Fakat vakfiyesinden anlaşıldığı üzere 749'dan (1348) önce inşa edilmiştir. 21 Muharrem 1202 (2 Kasım 1787) tarihinde
onarılarak yapıya yeni pencereler açılmış
tir. Restorasyon u 1948'de Maarif Vekaleti
tarafından gerçekleştirilen t ürbe belediye
tarafından depo olarak kullanılmaktadır.
Kare planlı gövdesinin üzerine sivri külahlı
bir kubbeyle örtülü olan türbe, büyük bir
ihtimalle Bizans dönemine ait eski bir yapının duvarları ve bazı mimari parçalarından faydalanılarak inşa edilmiştir. Ya-

Lala
Şahin Paşa

camii'nin
minaresi

